
PR\1007198EL.doc PE521.784v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

0192/2013(COD)

23.10.2013

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας 
υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 0192/2013(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Matthias Groote



PE521.784v01-00 2/11 PR\1007198EL.doc

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της 
κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της 
Μαγιότ έναντι της Ένωσης
(COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 0192/2013(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0418),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 43, παράγραφος 2, το άρθρο 
114, το άρθρο 153, παράγραφος 2, το άρθρο168 και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0176/2013),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης 
νομικής βάσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στον τομέα της γεωργίας, όσον αφορά 
την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 1999, περί των 

(4) Στον τομέα της γεωργίας, όσον αφορά 
την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 19ης Ιουλίου 1999, περί των 
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στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων5

παρατηρήθηκε ότι στη Μαγιότ 
εκτρέφονται ωοπαραγωγές όρνιθες σε μη 
διευθετημένους κλωβούς. Λαμβανομένων 
υπόψη των σημαντικών επενδύσεων και 
των προπαρασκευαστικών εργασιών που 
απαιτούνται για την αντικατάσταση των μη
διευθετημένων από διευθετημένους 
κλωβούς ή από εναλλακτικά συστήματα, 
είναι απαραίτητο, όσον αφορά τις όρνιθες 
ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο 
της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014, να 
αναβληθεί η απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης μη διευθετημένων 
κλωβών για περίοδο έως και 12 μηνών από 
την εν λόγω ημερομηνία. Η αντικατάσταση 
των κλωβών κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ωοτοκίας των ορνίθων θα μπορούσε με τον 
τρόπο αυτό να αποφευχθεί. Προκειμένου 
να προληφθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, τα αυγά που προέρχονται 
από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μη 
διευθετημένους κλωβούς θα πρέπει να 
διατίθενται στο εμπόριο μόνο στην τοπική 
αγορά της Μαγιότ. Προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τα 
αυγά που παράγονται σε μη 
εμπλουτισμένους κλωβούς θα πρέπει να
φέρουν ειδικό σήμα.

στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων5

παρατηρήθηκε ότι στη Μαγιότ 
εκτρέφονται ωοπαραγωγές όρνιθες σε μη 
διευθετημένους κλωβούς. Λαμβανομένων 
υπόψη των σημαντικών επενδύσεων και 
των προπαρασκευαστικών εργασιών που 
απαιτούνται για την αντικατάσταση των μη 
διευθετημένων από διευθετημένους 
κλωβούς ή από εναλλακτικά συστήματα, 
είναι απαραίτητο, όσον αφορά τις όρνιθες 
ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο 
της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014, να 
αναβληθεί η απαγόρευση της 
χρησιμοποίησης μη διευθετημένων 
κλωβών για περίοδο έως και τεσσάρων 
ετών από την εν λόγω ημερομηνία. Η 
αντικατάσταση των κλωβών κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ωοτοκίας των 
ορνίθων θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό 
να αποφευχθεί. Προκειμένου να 
προληφθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, τα αυγά που προέρχονται 
από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μη 
διευθετημένους κλωβούς θα πρέπει να 
διατίθενται στο εμπόριο μόνο στην τοπική 
αγορά της Μαγιότ. Προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τα 
αυγά που παράγονται σε μη 
εμπλουτισμένους κλωβούς θα πρέπει να 
φέρουν ειδικό σήμα.

__________________ __________________
5 ΕΕ L 203, 3.8.1999, σ. 53. 5 ΕΕ L 203, 3.8.1999, σ. 53.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, 
για τους οικισμούς άνω των 10 000 ι.π., 
που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% 
του όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη 
Mαγιότ·

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, 
για τους οικισμούς άνω των 15 000 ι.π., 
που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% 
του όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη 
Mαγιότ·

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλους τους οικισμούς.

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για τις κοινότητες άνω των 2 000 ι.π..

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλους τους οικισμούς.

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για τις κοινότητες άνω των 2 000 ι.π..

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το 
αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 10 
000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους 
οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
4(1α), θα καλύπτουν τουλάχιστον 70% του 
όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη 
Μαγιότ·

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το 
αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 15 
000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους 
οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
4(1α), θα καλύπτουν τουλάχιστον 70% του 
όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη 
Μαγιότ·

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για όλους τους οικισμούς.

– έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο 
για τους οικισμούς άνω των 2 000 ι.π..

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 91/271/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 7, προστίθεται η 
ακόλουθος παράγραφος:
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«Κατ' εξαίρεση, όσον αφορά τη Μαγιότ, η 
προθεσμία που ορίζεται στην πρώτη 
παράγραφο είναι η 31η Δεκεμβρίου 
2027».

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2
Οδηγία 1999/74/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
στη Μαγιότ, οι όρνιθες ωοπαραγωγής που 
ευρίσκονται στο στάδιο της ωοτοκίας την 
1η Ιανουαρίου 2014 και έχουν εκτραφεί 
κατά την εν λόγω ημερομηνία σε κλωβούς 
όπως αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
εκτρέφονται σε τέτοιου είδους κλωβούς 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.»

«Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
στη Μαγιότ, οι όρνιθες ωοπαραγωγής που 
ευρίσκονται στο στάδιο της ωοτοκίας την 
1η Ιανουαρίου 2014 και έχουν εκτραφεί 
κατά την εν λόγω ημερομηνία σε κλωβούς 
όπως αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
εκτρέφονται σε τέτοιου είδους κλωβούς 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.»

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2011, το καθεστώς της Μαγιότ στο γαλλικό συνταγματικό πλαίσιο μετατράπηκε από 
υπερπόντιο έδαφος σε υπερπόντιο διαμέρισμα.

Μετά την αλλαγή αυτή και ύστερα από αίτημα της Γαλλίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με 
βάση το άρθρο 355 (2 και 6), τροποποίησε, μέσω της απόφασης 2012/419/ΕΕ, το καθεστώς 
αυτού του νέου υπερπόντιου διαμερίσματος έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξόχως 
απόκεντρη περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το νέο καθεστώς της Μαγιότ θα αρχίσει να ισχύει από την 
1η Ιανουαρίου 2014, πράγμα που συνεπάγεται πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Ωστόσο, είναι αδύνατον για τη Γαλλία να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης εξαρχής και ορισμένες μεταβατικές περίοδοι και ρυθμίσεις είναι επιβεβλημένες, 
ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων, τις διαστάσεις, την πολιτική των υδάτων, 
τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, τις διαστάσεις των κλωβών των 
ωοπαραγωγών ορνίθων, τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την έκθεση 
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες και τα δικαιώματα 
των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Ο εισηγητής έχει ελέγξει την ορθότητα της νομικής βάσης για την παρούσα πρόταση της 
Επιτροπής και έχει ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι τα άρθρα 43 
παράγραφος 2, 114, 153, παράγραφος 2, 168 και 192, παράγραφος 1, τα οποία επιτάσσουν τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση για την παρούσα 
πρόταση. 

Η γνωμοδότηση της JURI προστίθεται στον ανά χείρας φάκελο αλλά ο εισηγητής επιθυμεί να 
τονίσει τις εξής παραγράφους: «Η νομική βάση που επέλεξε η Επιτροπή συνδέεται άμεσα με 
τις διάφορες νομικές βάσεις των εν λόγω έξι οδηγιών και ο σκοπός και το περιεχόμενο της 
πρότασης είναι να προβλεφθούν χρονοδιάγραμμα και ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
τους σε ό, τι αφορά τη Μαγιότ.

Η πρόταση, συνεπώς, δεν προβλέπει νέους κανόνες για ειδικά μέτρα που θα λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Μαγιότ. Ως εκ τούτου, μολονότι 
το καθεστώς της Μαγιότ τροποποιήθηκε, από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε 
καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής, στην οποία εφαρμόζεται το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, η 
παρούσα πρόταση δεν αφορά μέτρα σύμφωνα με την εν λόγω νομική βάση.

Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικές νομικές βάσεις για τις έξι οδηγίες και καμία δεν έχει 
δευτερεύοντα και έμμεσο χαρακτήρα σε σχέση με τις άλλες, η πρόταση θα πρέπει να 
στηρίζεται στις διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις. Καθώς όλες οι νομικές βάσεις 
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επιτάσσουν την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, αυτή θα πρέπει να είναι, 
επομένως, η ακολουθητέα διαδικασία για την πρόταση.» 

Ο εισηγητής συμφωνεί καταρχήν με τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προτείνει η Επιτροπή, 
καθώς πιστεύει ότι η ταχεία και πλήρης εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης αποτελεί την 
καλύτερη λύση για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στο 
νησί.
Ωστόσο, στην περίπτωση των ωοπαραγωγών ορνίθων και προκειμένου να βρεθεί ένας 
εφικτός και δίκαιος συμβιβασμός ανάμεσα στην επένδυση των επιχειρηματιών και την καλή 
διαβίωση των ζώων, ο εισηγητής προτείνει να απαγορευθεί η χρήση νέων κλωβών που 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τους παλαιούς κανόνες, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
έως το τέλος του 2017 οι παλαιοί συνήθεις κλωβοί που είναι ήδη σε χρήση, υπό τον όρο ότι 
τα αυγά που προέρχονται από τις όρνιθες που εκτρέφονται σε κλωβούς παλαιού στυλ δεν θα 
εξάγονται και θα διαθέτουν ανάλογη επισήμανση.

Μια δεύτερη δέσμη τροπολογιών αφορά τα συστήματα συλλογής των λυμάτων και τα 
κατώτατα όρια των οικισμών πάνω από τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν τέτοια 
συστήματα. Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των διατάξεων για τη 
Μαγιότ με το «κοινοτικό κεκτημένο» που ισχύει σήμερα στην υπόλοιπη ΕΕ.


